
วันเด็กแห่งชาติคึกคักด้วยอาวุธสงคราม 
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นาฬิกาใคร?
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เม่ือ “บิก๊ป้อม” ยนืยนัชดัเจน
นาฬิกาหรู 20 กว่าเรือนที่
ปรากฏตามภาพข่าวสวมใส่ 
ในข้อมือเป็นของเพ่ือนและ
ได้คืนไปหมดแล้ว และพร้อม
จะลาออกหากป.ป.ช.ชี้ว่ามี 
ความผิดเมื่อ “บิ๊กตู่” ยืนยัน 
ไม่พักงาน“พี่ใหญ่”เพ่ือรอ
การตรวจสอบตามเสยีงเรียก 

ร้อง จึงเป็นหน้าที่ป.ป.ช.ที่
ต้องเป็นผูใ้ห้ค�าตอบกบัสงัคม
ว่าเชื่อในค�าชี้แจงของ “บิ๊ก
ป้อม” หรือไม่ ถ้าเชื่อท�าไม
ถงึเชือ่ สามารถน�าตวัเจ้าของ
มายนืยนัได้หรอืไม่ หากบอก
ว่าเชื่อแล้วหาตัวเจ้าของ
นาฬิกามายืนยันไม่ได้ก็ตัว
ใครตัวมัน โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

นาฬิกาที่ใส่ทั้งหมดเป็นของเพื่อน
 เมื่อใส่เสร็จแล้วก็นำาไปคืนเพื่อน

  ผมไม่เคยสะสมนาฬิกา
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ความผิด
 ไม ่ผิดทั้ งกรณีปกป ิดหรือ
แสดงบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ 
ต่อป.ป.ช. ซึ่งมีโทษตัดสิทธิ์ทาง 
การเมือง
 เมื่อนาฬิกาหรู ไม่ว่าจะปรา 
กฏภาพใส่ในข้อมือกี่เรือน มี
มูลค่ามากมายแค่ไหน แต่เมื่อ
ไม่ใช ่ทรัพย์สินส่วนตัว เป็น 
การแลกกันใส่กับเพื่อน ก็ไม่
จ�าเป ็นต้องแสดงรายการใน 
บัญชีทรัพย์สินที่ยื่นกับป.ป.ช.
 ไม่ผิดทั้งกรณีมีข้อกล่าวหา
ร�่ารวยผิดปรกติ
 เมื่อนาฬิกาหรู ไม่ว่าจะปรา 
กฏภาพใส่ในข้อมือกี่เรือน มี 
มูลค่ามากมายแค่ไหน แต่เมื่อ 
ไม่ได้เป็นของส่วนตัว จะถือว่า
รวยผิดปรกติได้อย่างไร
 จากค�าชีแ้จงของ “บิก๊ป้อม” 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ยังสรุปได้ว่ายังเดินหน้าท�างาน
ต่อไป ไม่แสดงสปิริตพักงาน 
รอการตรวจสอบตามที่มีเสียง
เรียกร้องอยู่ในตอนนี้
 ขณะที่ท ่าทีของ “บิ๊กตู ่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ที่ก ่อนหน้านี้เลี่ยงไปเลี่ยงมา 
ไม่แสดงท่าทีหรือจุดยืนที่ชัด 
เจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะ
ประเด็นข้อเรียกร้องให้พักงาน 
“บิ๊กป้อม” เพื่อรอการตรวจ
สอบ ก็ออกมาพูดชัดเจนแล้ว 
ว่า ไม่พักงาน
  “ข้อเสนอให้พักงาน ปัญหา
เรื่องนาฬิกาต่างๆ ที่นักการ 
เมืองออกมาพูดขอให้กลไกได้
ด�าเนินการตรวจสอบเพื่อให  ้
เกิดความชัดเจน ขอร ้องว ่า 

ช่วงนี้อย่าใช้วาทะกรรมเหล่านี้
มาสร้างเวทีทางการเมือง และ
พล.อ.ประวิตร ก็พร ้อมที่จะ 
ตอบเรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเอง ขอ 
ร้องว่าอย่ามาถามผม”
 นีค่อืค�าพดูล่าสดุที ่“บิก๊ตู”่ 
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน 
 แม้ก่อนหน้านี้ “บิ๊กตู่” จะ 
ขีดเส้นสร้างมาตรฐานเอาไว  ้
ด้วยการสั่งพักงานเจ้าหน้าที ่
ของรัฐ หรือนักการเมืองท้องถิ่น
หากถูกร ้องเรียนหรือมีการ 
ตรวจสอบการทุจริตหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อรอ
ผลการสอบสวน
 แต่มาตรฐานนี้จะไม่น�ามา 
ใช้กับ “บิ๊กป้อม”
 เมือ่ “บ๊ิกป้อม” ยนืยนัไม่ใช่
เจ้าของนาฬิกา และขออยู ่ท�า
หน้าที่ต่อไป
 เมือ่ “บ๊ิกตู่” ชดัเจนว่าไม่พกั
งานเพื่อรอการตรวจสอบ
 เท่ากับว่าเผือกร้อนถูกโยน 
ใส่มือป.ป.ช.เต็มๆ
 จากนี้เป็นหน้าท่ีของป.ป.ช. 
ที่ต ้องเป ็นผู ้ตอบค�าถามกับ 
สังคมว ่าเชื่อในค�าชี้แจงของ  
“บิ๊กป้อม” หรือไม่ 
 ถ้าเชื่อท�าไมถึงเชื่อ 
 นาฬิกาหรู 20 กว่าเรือนใน
ข้อมือ “บ๊ิกป้อม” ที่ปรากฏ 
ตามภาพข่าวใครคือเจ้าของที่ 
แท้จริง สามารถน�าตัวเจ้าของ 
มายืนยันในสิ่งที่ “บิ๊กป้อม”  
พูดได้หรือไม่
 หากบอกว่าเชือ่แล้วหาตวั
เจ้าของนาฬิกามายืนยันไม่ 
ได้ก็ตัวใครตัวมัน

หลังหลีกเล่ียงที่จะพูดถึงและ 
เงียบมานาน ล่าสุด “บิ๊กป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ยอม 
พูดถึงปัญหานาฬิกาหรูที่สังคม
ก�าลังให้ความสนใจแล้ว
 ค�าชี้แจงของ “บ๊ิกป้อม”  
แบ่งได้เป็น 3 ประเด็นคือ
 1.นาฬิกาทุกเรือนที่ปรากฏ 
เพราะแลกกันใส่กับเพื่อนและ 
น�าไปคืนทุกครั้ง
 “นาฬิกาที่ใส่ทั้งหมด ล้วน
เป็นของเพื่อนเอามาให้ยืมใส่
เท่านั้น เมื่อใส่เสร็จแล้วก็น�าไป
คืนเพื่อน ผมไม่เคยสะสมนาฬิ 
กา และไม่ได้เล่นหุน้นาฬิกาตาม
ที่ ส่ือต้ังข้อสังเกต ยืนยัน ไม่
น้อยใจหรือหมดก�าลังใจกับกระ 
แสที่เกิดขึ้นทั้งหมด” คือสิ่งที่  
“บิ๊กป้อม” พูดกับสื่อล่าสุด
 2.การตรวจสอบเป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ซึ่งจะไม่เข้าไปแทรก 
แซงแน่นอน
 3.ไม่รู ้สึกหนักใจ กังวลใจ 
กับเร่ืองนี้ และพร้อมลาออก 
จากต�าแหน่งหากผลสอบของ
ป.ป.ช.ชี้ว่ามีความผิด
 จากค�าชีแ้จงของ “บิก๊ป้อม” 
จะเห็นได ้ว ่ามีมีทิศทางสอด 
คล้องกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้า
นี้ ไม ่กี่วันในท�านองท่ีว ่ามีวง 
แชร์ระหว่างนายทหารกับนัก
ธรุกจิทีม่กีารแลกเปลีย่นนาฬิกา
หรูกันใส่
 ถ ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ 
“บิ๊กป้อม” ชี้แจงเท่ากับว่าไม่มี

นาฬิกาใคร?



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4748 (1273) วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

เป็นครูยันกระดูก

ทรรศนะ

อยากให้ครูท้ังหลายเป็นครูด้วย
เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ เป็นครูที่หา
ชอบ ใช้ชอบ เป็นตวัอย่างทีด่แีก่ลกู
ศิษย์ ไม่เป็นครูที่มีเรื่องชู้สาว ไม่
เป็นครูหลอกลวงต้มตุ๋น ไม่เป็นครู
หาชั่วใช้ชั่ว 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เม่ือเกษียณแล้วก็ไม่ทุกข์ร้อนเร่ืองรายได้ มี
ฐานะพอทีส่่งลกูเรียนจนจบปริญญาทกุคนปลกู 
บ้านหลังใหญ่ ครูเล่าให้ฟังว่า ตอนเงินเดือน 
80 บาทก็เก็บหอมรอมริบ ไม่ซื้อข้าวของที่ไม่
จ�าเป็น ข้าวก็เอามาจากบ้าน บางครั้งก็นั่งทาน
กบันกัเรยีน ซึง่เป็นภาพทีห่าดไูด้ยาก ท่านเป็น
ครูทั้งด้านวิชาความรู้ และจรณะ คุณงามความ
ดี มีศีลธรรม รักษาระเบียบวินัยและแบบแผน
ประเพณีไทย จึงท�าให้ท่านเป็นที่เคารพนับถือ
ของลูกศิษย์ลูกหา ตอนเสียชีวิต ผู้คนก็มางาน
ศพล้นวัดอย่างไม่เคยมีปรากฏ เพราะเป็นครู
สอนมายาวนาน  ตั้งแต่รุ่นพ่อ รุ่นลูก รุ่นปู่ จึง
ได้รับความเคารพและศรัทธามากมาย  
 ก็อยากให้ครูทั้งหลายเป็นครูด้วยเจตนา 
รมณ์ที่แน่วแน่ เป็นครูที่หาชอบ ใช้ชอบ เป็น 
ตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ ไม่เป็นครูที่มีเรื่องชู้สาว 
ไม่เป็นครหูลอกลวงต้มตุน๋ ไม่เป็นครหูาชัว่ใช้ชัว่  
 อาตมาจึงน�าเรื่องครูศรีสอางค์มาบอก
เล่า เพราะท่านเป็นครูได้รับความเคารพ
นับถือไม่เสื่อมคลาย เวลาไปเยี่ยมช่วงวัน
เกดิ กอ็ดน�า้ตาจะไหลไม่ได้ เพราะครชูอบ 
“ครดูใีจทีม่ลีกูศษิย์อย่างท่าน” ครูคอยติด 
ตามเฝ้าดูลูกศิษย์ตลอดเวลา ยิ่งปลื้มใจที่
ไปเยี่ยมแล้วได้ฟังครูพูด เรียกว่าชื่นมื่น
สดชื่นเบิกบานหัวใจเหลือเกิน
  เจริญพร

“วันเด็ก” ผ่านไปแล้วก็เป็น “วันครู” ถือ
เป็นการก�าหนดวนัส�าคญัของปีไว้ดเีหมอืน
กนั เมือ่ถงึวนัเดก็กต้็องนกึถงึเดก็ แล้วกต้็อง
นึกถึงครู  
 ผู้ใหญ่ก็ให้ค�าขวัญและพรต่างๆแก่เด็ก ใน 
หลวงรัชกาลที่ 10 ก็พระราชทานค�าขวัญวัน 
เด็ก สมเด็จพระสังฆราช และ พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ค�าขวัญวันเด็ก 
เช่นเดยีวกับวันครูปีนีน้ายกรัฐมนตรีกใ็ห้ค�าขวัญ 
ว่า “ศษิย์ดกีด้็วยครดู ีมศีรทัธา”  
 พระพทุธเจ้ากถื็อว่าเป็น “พระบรมคร”ู ที่
ม ี“วชิาจรณสมัปันโน” คอื เป็นผูเ้พยีบพร้อม
ด้วยวชิชาและจรณะ เป็นผู้ทรงความรู้และปฏิบัติ
ตามความรู้นั้นด้วย ความรู้ที่เรียกว่าวิชชา  
  ครูที่มีทั้งวิชา ทั้งจารณะ ความรู้ดี ความ
ประพฤติงาม ก็จะเป็นที่รัก ที่เคารพของศิษย์ 
เป็นครูยันกระดูก นึกถึงครูแล้ว ท�าให้อาตมา
นึกถึง “ครูศรีสอางค์ ทองเพียร” ซึ่งเป็น 
ครปูระจ�าชัน้ป.2 ตอนนัน้บางครัง้ท่านกต้็องมา
สอนแทนครูคนอื่นที่มีปัญหาคลอดลูกบ้าง  
ติดภาระต่างๆ มาไม่ได้บ้าง เจ็บไข้ได้ป่วยบ้าง
ซ่ึงความเป็นครูต้องมีจิตวิญญาณหรือสปิริต
ความเป็นครู ต้องทุ่มเท สั่งสอน อบรมลูกศิษย์
 ที่ส�าคัญครูต ้องสมถะ มีความเป็นอยู  ่
เรียบง่าย มักน้อย สันโดษ แต่งเนื้อแต่งตัว
สุภาพ ไม่ฟูฟ่าหรูหรา
 จงึจะเป็นครทูีไ่ม่มหีนีส้นิ อย่างครศูรสีอางค์

เพื่อนพ้องน้องพี่!

ปฏิกิริยาในสนช.โดย 26 เสียงคัดค้าน
และ 29 เสียงงดออกเสียงให้ต่ออายุ 
ป.ป.ช.ชุดเดิมไปจนครบ 9 ปี ซึ่งมีการ
ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดรัฐ 
ธรรมนูญหรือไม่อีกด้วย เพราะมี 2  
กรรมการป.ป.ช.ชุดปัจจุบันที่มีคุณ 
สมบัติไม่ครบและมีลักษณะต้องห้าม
ตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการส่งสัญ 
ญาณเตือนส�านึกความถูกต้องชั่วดีท้ัง
ป.ป.ช.และ “ผู้มีอ�านาจ” ที่ชงเรื่องนี้
ขึ้นมา
 ขณะที่การท�าหน้าที่ของป.ป.ช.ที่
ผ ่านมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และ 
ต้ังค�าถามมากมายถึงความโปร่งใส  
เป ็นธรรมและเสมอภาคตามประ 
มวลจริยธรรมหรือไม่?
 โดยเฉพาะคดีทางการเมืองที่
ฝ่ายหนึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ 
อีกฝ่ายหนึ่งแทบไม่เคลื่อนไหว 
หรือเหมือนถูกแช่แข็ง แต่ป.ป.ช. 
ก็ไม่ถูก “เซ็ตซีโร” เหมือน กกต.
และกสม.
 การท�าหน ้าที่ของป.ป.ช.จึงยิ่ ง 
ถูกจับตามองอย่างมากกรณี “นาฬิกา
หรู” ของ “พี่ใหญ่” ซึ่งมีกว่า 20  
เรื อนนั้น  มีบาง เรื อนที่ ใส ่ ตั้ งแต ่  
“รัฐบาลอภิสิทธิ์” และไม่ได้แจ้งไว้ 
ในบัญชีทรัพย ์สินเลย จึงเข ้าข ่าย 
“ปกปิดบัญชีทรัพย์สิน” แล้วยัง 
บานปลายไปถงึค�าถามประเดน็ “ร�า่รวย 
ผิดปรกติ” หรือไม่อีกด้วย
 สังคมจึงจับตาอย่างไม่กระพริบทั้ง
ป.ป.ช.และ “ทั่นผู้น�า” ที่ประกาศวาท
กรรม “ไม่ทนต่อการคอร์รัปชัน” นั้น 
สดุท้ายจะเป็นแค่ “ปาหี”่ ทีเ่หน็ “เพ่ือน
พ้องน้องพี่” ส�าคัญต่อชาติบ้านเมือง
หรือไม่? 
 โดยเฉพาะ “สัญญาลูกผู้ชาย” ที่ว่า 
“มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน”!
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เศรษฐกิจ

ทสิโก้ย�า้จดุยนื Advisory House

นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ 
ให้ความเห็นภาวะเศรษฐกิจโดย
รวมปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการ
ลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
เพิ่มขึ้นซึ่งจะกระตุ้นการขยายตัว
ของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ทั้ง
ระบบในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งกลุ่มทิส
โก้ย�้าจุดยืนการเป็น Advisory 
House หรือผู้ให้ค�าแนะน�าทาง 
การเงินที่ดีของลูกค้า และกลยุทธ์
ในการเดินหน้าขยายการเติบโต 
ในทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อย 
กลุ่มลูกค้าธนบดีธนกิจและกลุ่ม
ลูกค้าบรรษัท ด้วยการน�าเสนอ 
บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูก 
ค้าในทุกมิติผ่านสินค้าและบริการ
ภายในกลุม่ รวมถงึการขยายไปยงั
ตลาดใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพ
 ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 
2560 สามารถสร้างผลงานใน
ระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีก�า 
ไรสุทธิจ�านวน 6,090 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 1,084 ล้านบาท หรือ 
21.7% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดมี 
รายได้จากการปล่อยสินเชื่อและ 

ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่าย 
ตั้งส�ารองหนี้สูญที่ลดลง ขณะที่
อตัราส่วนหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้
ต่สินเชื่อรวม (NPL Ratio) ลดลง
อย่างต่อเนื่อง และยังมีรายการ
พิเศษจากความส�าเร็จในการรับ 
โอนธรุกิจรายย่อยจาก SCBT 
 โดยปี 2561 จะเดินหน้าเพิ่ม
จ�านวนสาขาของสมหวัง เงินสั่ง 
ได้เป็น 250 แห่งจาก 200 แห่ง 
 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรม 
การผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้  

กลุ่มทิสโก้แถลงแผนงานปี 2561 เดินหน้าขยายฐานลูกค้าทุก
กลุ่ม ย�้าจุดยืนเน้น Advisory House ให้ค�าแนะน�าทางการเงิน
ที่ดีแก่ลูกค้า โชว์ผลการด�าเนินงานปี 2560 ก�าไรสุทธิทะลุ 
6,090 ล้านบาท 

แผนยุทธศาสตร์ : รพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธศาสตร์ 
3 ปี (2561-2563) มุ่งพัฒนาการเข้าถึงตลาดทุนอย่างเท่าเทียม ส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สู่ความยั่งยืน ซึ่งมีผู้แทนจากภาค 
ส่วนต่าง ๆในตลาดทุน เข้าร่วมกว่า 400 ราย ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

เพ่ือนช่วยออม : ธนาคารกรุงเทพ เชิญชวนร่วมส่งเสริมการสร้างวินัยการ
ออมกับโครงการ ‘เพื่อนช่วยออม’ ด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี  
ตัง้แต ่1,000 บาทขึน้ไป หรอืเปดิบญัชเีงนิฝากสนิมธัยะทรพัยท์ว-ีบวัหลวงคดิส ์
ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับฟรี! ของสมนาคุณพิเศษ ‘กระปุกบัวหลวงช่วยออม’ 
พร้อมเคล็ดลับสอนลูกให้เป็นเศรษฐี

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief 
Investment Officer บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 
จ�ากัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า
ระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม จะ
เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตรา 
สารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน EN 
(KFF6MEN) ประมาณการผล
ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุคาดว่า
จะได้รับ 1.35% ต่อปี และกองทุน
เปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 
ปี DZ (KFF1YDZ) ประมาณการ

ผลตอบแทนที่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
คาดว่าจะได้รับ 1.60% ต่อปี โดย
ทัง้ 2 กองทนุมนีโยบายป้องกนัความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ�า 
นวน ส�าหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรม 
ดาไม่ต้องเสียภาษี
 น.ส.ประภา ปรูณโชต ิกรรมการ
ผูจ้ดัการบลจ.เอม็เอฟซ ีจ�ากดั(มหา 
ชน) เปิดเผยว่า เสนอขายกองทุน
เปิดเอม็เอฟซ ีสมาร์ท อนิเวสเมนท์ 
ซีรี่ส์ 5 เอ 4 (SI5A4) ตั้งเป้าเพือ่
เลิกกองทุนเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุน

ตัง้เป้าการเตบิโตทีส่งูข้ึนด้วย ส่วน
ผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ ออกผลิต
ภณ์ัใหม่ๆ สูต่ลาดเพือ่จงูใจมากข้ึน 
 ส่วนสินเชื่อบ้านจะเน้น Mort 
gage Saver เหมาะกับลูกค้าท่ี
ต้องการบริหารเงนิให้เกดิประโยชน์ 
สูงสุด และจะขยายความร่วมมือ
กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในการเสนอสินเชื่อให้แก่ลูกค้า
มากขึ้น รวมถึงขยายตลาดไปยัง
กลุ ่มสินเชื่อบ้านมือสองที่อยู ่ใน
ท�าเลที่ดีและราคาเหมาะสม ขณะ
ที่บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์กอง 
ทุนและประกันจะน�ามาอยู่ในจุด
เดียว หรือ Open Architecture 
บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร

ตั้งแต่ 10.60 บาทภายใน 5 เดือน 
สามารถลงทนุได้ทัง้ตราสารทุนและ 
ตราสารหนี ้เน้นลงทนุในหลกัทรพัย์ 
จดทะเบยีนทีม่ปัีจจยัพื้นฐานดีและ
เตบิโตสงูในไทยและภมูภิาคเอเชยี
แปซฟิิค ทัง้นีก้องทนุเปิดSI5A4 มี
สัดส่วนลงทุนในต่างประเทศไม่
เกนิร้อยละ 79 ของมลูค่าทรพัย์สนิ
สทุธขิองกองทนุและกระจายความ 
เสีย่งในหลายประเทศ ป้องกนัความ 
เสีย่งด้านอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ

‘กสกิร-เอม็เอฟซี’ขายกองทนุเปิด 

จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า การ
เติบโตธุรกิจเช ่าซื้อที่คาดว่าจะ 
ได้รับอานสิงส์จากการขยายตวัของ
ยอดขายรถยนต์ใหม่ที่เพ่ิมขึ้นจาก
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น ขณะที่คู่ค้าของ
ธนาคารทั้ง Ford และ Mazda  

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล
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ข่าวย่อย

ภูเขาไฟมายองปะทุ 
สถาบนัศกึษาภเูขาไฟและแผ่น
ดินไหวฟิลิปปินส์รายงานว่า 
ภเูขาไฟมายอนปะทขุึน้ราวกับ
น�้าพุและมีลาวาไหลลงมาใน
บางพืน้ทีไ่ปไกลถงึ 2 กโิลเมตร
จากปากปล่องภูเขาไฟ พ่นเถ้า
ถ่านสูงถึง 2 กิโลเมตรและตก 
ลงมาปกคลุมชุมชนใกล้เคียง 
ประชาชนเกอืบ 15,000 คนได้
อพยพหนอีอกจากเขตอันตราย 
ในระยะ 6-7 กิโลเมตรจาก
ภเูขาไฟมายอน ทางการต้องยก 
ระดับการเตือนภัยเป็นขั้น 3 
จากทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งหมาย
ถึงว่ามีแนวโน้มจะปะทุรุนแรง
ที่อาจเป็นอันตรายได้ภายใน
ไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่วันนี้

ไล่แทงโรงเรยีนรสัเซยี
สือ่ท้องถิน่รสัเซยีระบวุ่า มอืมดี
เป็นนักเรียน 2 คน สวมหน้า 
กากอ�าพรางใบหน้า บกุเข้าไป
ในห้องเรยีนชัน้หนึง่ในโรงเรยีน 
แห่งหนึง่ในเมืองเพร์ิม ห่างจาก
กรุงมอสโกไปทางตะวันออก 
1,000 กิโลเมตร และไล่แทง
เด็กนกัเรยีนอย่างไม่เลอืกหน้า 
โดยเพื่อนนักเรียนหญิงคน
หน่ึง กบัครสูตรอีกีคนพยายาม
เข้าไปยุติการต่อสู ้ อย่างไร
ก็ตามจากเหตุการณ์นี้มีผู ้ได้
รับบาดเจ็บ 12 คนซึ่งเป็นเด็ก
นักเรียนวัย 10-12 ปี 

กาตาร์ก่อกวนการบนิ  
ส�านกังานการบนิพลเรอืนของ
ยเูออไีด้รบัแจ้งจากสายการบนิ
แห่งชาติว่า เครื่องบินโดยสาร
ของยเูออ ีซึง่เป็นเทีย่วบนิปกติ
ไปยงักรงุมานามา ของบาห์เรน 
ถูกเครื่องบินรบของกาตาร์เข้า
สกดักัน้ ซึง่ถอืเป็นภยัต่อความ
ปลอดภัยทางด้านการบินพล 
เรือนและเป็นการละเมิดกฎ 
หมายระหว่างประเทศ

ต่างประเทศ

‘แอฟริกาใต้’ประท้วงH&M 
นักเคลื่อนไหวในแอฟริกาใต้
รวมตวัประท้วงและพงัร้านค้า 
H&M แบรนด์เสื้อผ้าช่ือดังใน
เมืองโยฮันเนสเบิร์ก ไม่พอใจ
โฆษณาสนิค้าของบรษิทั ท่ีเรยีก 
เดก็ผวิสว่ีาเป็นลงิทีฉ่ลาดทีส่ดุ
ในป่า
 ผู้ประท้วงซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม
ต่อต้านการเหยยีดสผีวิ หรอือเีอฟ
เอฟ ไม่พอใจบริษัทยักษ์ใหญ่
สวีเดนเจ้าของสินค้าแบรนด์ดัง 
H&M เน่ืองจากในเว็บไซต์ของ
บรษิทัมรีปูโฆษณาสนิค้าเป็นภาพ
เด็กชายผิวสีสวมเสื้อกันหนาวที่มี
ท่ีคลุมศีรษะหรือฮู้ด ท่ีมีข้อความ
ว่า ลิงที่ฉลาดที่สุดในป่า ซึ่งก่อให้
เกดิเสยีงต�าหนแิละวพิากษ์วิจารณ์ 
มากมายในโลกออนไลน์ แม้ต่อ
มาบริษัทดังกล่าวจะถอดภาพ
โฆษณาดังกล่าวออกไป แต่กลุ่ม
ต่อต้านการเหยียดสีผิวก็ยังคง
แสดงความไม ่พอใจด ้วยการ
จัดการชุมนุมประท้วงตามหน้า
ร้านที่ขายสินค้าแบรนด์ H&M 
หลายร้านทั้งในและนอกเมือง
โยฮันเนสเบิร์ก รวมทั้งในเมือง
เคปทาวน์ด้วย โดยที่ห้างสรรพ
สินค้า อีสต์ รันด์ มอลล์ ผู้ประ 
ท้วงได้เข้าไปในร้านค้า พร้อมกับ
ท�าลายหุ ่นแสดงเสื้อผ้าและสิน 
ค้าในร้านเสียหาย รวมถึงขโมย
สิ่งของบางอย่างไปด้วย ท�าให้ต�า 
รวจต้องเข้าไปสลายฝูงชนด้วย 
การยิงกระสุนยาง 
 แกนน�ากลุ่มประท้วงกล่าวว่า 
นีค่อืผลจากการกระท�าในลกัษณะ
เหยยีดผวิของบรษิทัดงักล่าว ร้าน
ค้าที่จ�าหน่าย H&M ไม่ควรมีอยู่
ในแอฟรกิาใต้อกีต่อไป แม้บรษิทั
จะออกมาขอโทษในเว็บไซต์แต่ 
ก็ไม่ท�าให้สถานการณ์ดีขึ้น โฆ 
ษกของอีเอฟเอฟกล่าวว่า การ 
กระท�าของบริษัท H&M ท่ีเพียง
แต่น�าภาพโฆษณาออกไปนั้น
เป็นการกระท�าเพียงเล็กน้อย  
และสายเกินไปที่จะท�าเช่นนี้

 ขณะท่ีก่อนหน้าน้ี ประธานา 
ธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ของสหรฐั กย็งั
ยนืยนัว่า ไม่ใช่พวกเหยยีดผวิ หลงั
จากมีข่าวว่าใช้ค�าหยาบเรียกประ 
เทศที่มีผู ้ เข ้าเมืองสหรัฐจนถูก 
ทั่วโลกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
 ประธานาธบิดทีรมัป์ยนืยนักบั 
ผู้ส่ือข่าวว่า ไม่ใช่พวกเหยียดผิว 
เรียกได้ว่าเป็นผู ้เหยียดผิวน้อย
ทีส่ดุเท่าทีน่กัข่าวเคยสัมภาษณ์มา
ก็ว่าได้ หลังจากเขาเพิ่งทวีตเมื่อ
วนัศกุร์ปฏเิสธข่าวใช้ค�าหยาบตาม
ทีเ่ป็นข่าวในหนงัสือพมิพ์วอชงิตนั

โพสต์และนวิยอร์กไทมส์ ทัง้ทีส่.ว. 
ริชาร์ด เดอร์บิน ของพรรคเดโม
แครตยืนยันว่า ทรัมป์พูดในการ
ประชุมเรื่องปฏิรูปคนเข้าเมืองกับ
สมาชิกรัฐสภาทั้งสองพรรคที่ท�า 
เนยีบขาว ประธานาธบิดทีรมัป์ยัง
กล่าวกบัผูส่ื้อข่าวด้วยว่า ขอให้ผู้เข้า
เมืองที่ลอบเข้าเมืองตั้งแต่ยังเด็ก
และได้รบัความคุม้ครองตามโครง 
การดีเอซีเอรู้ว่า พรรคเดโมแครต
ไม่คดิจะท�าตกลงเรือ่งคนเข้าเมอืง
อย่างจรงิใจ มีแต่ท�าเนยีบขาวเท่านัน้ 
ที่พร้อมและยินดีจะท�าข้อตกลงนี้ 

ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า ชาวรัสเซียลดการ 
ดื่มเหล้าและสูบบุหร่ีลดลงเนื่อง 
จากผู้คนหันมาใส่ใจรักสุขภาพกัน
มากขึ้น ประกอบกับมาตรการ 
หลายอย่างของรัฐบาลเริ่มส่งผล
 องค์การอนามัยโลกเผยว่า  
ปีที่แล้วผู ้ใหญ่ชาวรัสเซียดื่มสุรา
เฉลี่ย 12.2 ลิตรต่อคนต่อปี  ลดลง
เกือบ 1 ใน 5 จากปี 2555 อีกทั้ง
ยังน้อยกว่าชาวฝร่ังเศสและชาว
เยอรมนีที่ดื่มเฉลี่ย 13.3 และ  
13.4 ลิตรต่อคนต่อปีตามล�าดับ 
องค์การอนามัยโลกชี้ว่า กฎหมาย
ที่ทางการทยอยบังคับใช้ในช่วง  
13 ปีมานี้เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ
และเพ่ิมอายุขัยประชาชนมีส่วน
ช่วยให้คนดื่มสุราลดลง 
 ขณะเดียวกันการสูบบุหร่ีใน
รัสเซียก็ลดลงเช่นกัน ผลส�ารวจ

ชาวรสัเซยีใส่ใจสขุภาพ 

การสูบบุหรี่ของผู้มีอายุ 15 ปีข้ึน 
ไปพบว่า ปี 2559 ผู้ใหญ่ชาวรสัเซยี
สูบบุหร่ีร้อยละ 30 ลดลงกว่า 1 
ใน 5 จากปี 2552 มูลนิธิสุขภาพ
และการพัฒนาซึ่งเป ็นเอ็นจีโอ 
ในกรุงมอสโกยอมรับว่า การท่ีรัฐ 
บาลออกมาตรการเข้มงวดมีส่วน
ช่วยให้คนสูบบุหร่ีลดลงแม้ราคา
บุหร่ีรัสเซียยังถูกมากเฉลี่ยซอง 
ละ 2 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 64 บาท) 
เท่านั้น



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4748 (1273) วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.

KING-P-080118

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 08-6475-3138, 09-3535-6365

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 080118=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. หวัหน้างานฝ่ายผลติ  2 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ25 ปีขึน้ไป วฒุมิ.3 ขึน้ไป
	 มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงู	
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี	
	 ถ้ามปีระสบการณ์ควบคมุงานมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

2.	พนกังานฝ่ายผลติ												10 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ18 ปีขึน้ไป
 วฒุปิ.6 ขึน้ไป
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงินเดอืน	ประกนัสงัคม	ประกนัอบุตัเิหต	ุค่าล่วงเวลา		 	
																	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าครองชพี	ค่าเช่าบ้าน	เบีย้ขยนั
																	โบนสัประจ�าปี	ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่	:	15/49	หมูท่ี	่8	ต.ล�าโพ	อ.บางบวัทอง	จ.นนทบรุ	ี11110

ตดิต่อ	08-1696-9536,	08-1850-8600,	08-1927-9536
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สังคม

TATA STEEL MINI MARATHON 2018

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) เดินหน้าจัด
มหกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “TATA 
STEEL MINI MARATHON 2018 
Run for ทหารผ่านศึก” ครั้งแรก
ในประเทศไทย 
 นายราจีฟ มังกัล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคล่ือนประเทศชาติให้เติบ 
โตอย่างต่อเนือ่ง โดยเชือ่มัน่ว่าการ
สร้างเสริมค่านิยมให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีเพื่อเป็นรากฐานส�าคัญ
ของการสร้างสรรค์สังคมให้ม่ันคง
แข็งแรง นอกจากนี้ทาทา สตีลฯ  
ยังตระหนักถึงความส�าคัญของ
ทหารผ่านศึกในการปฏิบัติหน้าท่ี
รักษาความม่ันคงและความปลอด 
ภัยของชาติ จนได้รับบาดเจ็บถึง 
ขั้นพิการทุพพลภาพ จึงเกิดเป็น
มหกรรมงานวิ่ง “TATA STEEL 
MINI MARATHON 2018 Run 
for ทหารผ่านศกึ” เป็นครัง้แรกใน
ประเทศไทยที่ประชาชนจะได้มา
ออกก�าลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง 
พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่ง
ต่อก�าลงัใจและตอบแทนเหล่าทหาร
ทุกนายที่ได้เสียสละปกป้องประ 
เทศชาตขิองเรา ด้วยการน�ารายได้
จากการจดังานทัง้หมดไม่หกัค่าใช้
จ่ายใดๆ มอบให้กับองค์การสง 

 งานเดิน-วิ่ง “TATA STEEL 
MINI MARATHON 2018 Run 
for ทหารผ่านศึก” จะจัดขึ้นในวัน
อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 
โดยมีเส้นทางวิ่งที่แปลกใหม่ท่าม 
กลางบรรยากาศธรรมชาติตลอด
เส้นทาง เริม่จากเดอะครสิตลั พทีทีี  
ชัยพฤกษ์ วิ่งเข้าถนนเส้นรองผ่าน
หมู ่บ้านและท้องทุ ่งนาบนถนน
หอการค้า พร้อมแบ่งระยะการวิ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระยะ
เดนิ-วิง่ 5 กโิลเมตร มนิิมาราธอน 
10.5 กิโลเมตร และ ซุปเปอร์มินิ
มาราธอน 16 กิโลเมตร หรือ 10 
ไมล์ ส�าหรับเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ  
5 กิโลเมตร ไม่มีรางวัล ส่วนระยะ  
10.5 กิโลเมตรและซุปเปอร์มินิ
มาราธอนระยะ 16 กิโลเมตร ม ี
รางวัลเงินสดและของที่ระลึก แบ่ง
รางวัลตามเพศและกลุ่มอายุ รวม 
ทั้งมีการจัดประกวดนักวิ่งแฟนซี 
และชมรมอีกด้วย

เคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ เพือ่สมทบทนุในการจดั 
ซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ และช่วย
เหลือครอบครัวทหารผ่านศึก
 ด้าน พลเอกสัมพันธ์ ธัญญ
พชื ผูอ้�านวยการองค์การสงเคราะห์ 
ทหารผ่านศึก กล่าวว่า ต้องขอ 
ขอบคุณบริษัททาทา สตีลฯ ผู้จัด
กิจกรรมเดิน-วิ่ง “TATA STEEL 

MINI MARATHON 2018 Run 
for ทหารผ่านศึก” รวมถึงนักว่ิง 
ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้น 
หลาม เงินบริจาคจากผู้สมัครทุก
ท่านสามารถช่วยเหลือและบ�ารุง
ขวญัก�าลงัใจแก่เหล่าทหารกล้าและ 
ครอบครัวได้เป็นอย่างดีนอกจาก 
นี้ผู้ที่สมัครเข้ามาวิ่งจะได้มีสุขภาพ
ดีจากการออกก�าลังกายอีกด้วย

ชาญวทิย์ จารสุมบตั ิรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรษิทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ�ากดั 
(มหาชน) ให้เกียรติมอบรางวัลโทรศัพท์มือถือไอโฟนX (iPhoneX) ให้กับ 
ผู้โชคดีจากกิจกรรม “Double A Fast Print โหลด โพสต์ ลุ้นรับ iPhoneX  
ฟรี!” จ�านวน 3 รางวัล ที่ดั๊บเบิ้ล เอ บุ๊ค ทาวเวอร์

นันท์มนัส ชยพัฒนสรณ์ คณะผู้จัดท�าโครงการ Love Film Project ครั้งที่ 1 
โดย บริษัท โฮซันนาครีเอชั่นร่วมกับสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย และ 
เพจเกิดมาเพื่อดูหนัง เปิดตัวโครงการภาพยนตร์ Love Film Project ครั้งที่ 1 
เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นมืออาชีพ
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สังคม

วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบกระเช้าจาก 
จักรภพ ฉิมอ�าพันธ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี 
จ�ากัด ในโอกาสที่น�าผลิตภัณฑ์ ทิปโก้ ซุปเปอร์คิสด์ น�้าผลไม้ 100%  ส�าหรับ
เด็ก สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่กระทรวงวัฒนธรรม 

วิวัฒน์ ศัลยก�าธร “อาจารย์ยักษ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และประธานมูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ ให้การต้อนรับ นายมนตรี บุญจรัส ประธานบริหารชมรมเกษตร
ปลอดสารพิษและคณะในโอกาสเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ 

ศิรฐา สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค 
จ�ากัด(มหาชน) มอบรายได้จากโครงการ Gift for Sharing : เปลี่ยนขยะเป็น
อนาคตให้แก่ “มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล ในพระอุปถัมภ์ฯ” เพื่อสมทบทุน
โครงการเก้าอี้เพื่อน้อง ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางสรีระและการทรงตัว 

วิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ พิชัย รักพานิช ผู้จัดการขายและ
ขยายงาน สาขานครปฐม บมจ.วิริยะประกันภัย มอบกระเช้าของขวัญให้กับ 
บริษัท พีพี ลิสซิ่ง จ�ากัด ตัวแทนโบรกเกอร์สาขานครปฐม เนื่องในวาระดิถีขึ้น
ปีใหม่ พร้อมหารือวางแผนงานในการขยายแผนการตลาด
 

ศลีชยั เกยีรตภิาพนัธ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมด้วย รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกลุ่มผู้อ�านวย
การผู้น�าและคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกัน 
จัดงาน SLC Symposium ที่โรงแรมสุโกศล 

ธราธร รัตนศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออลล่า จ�ากัด  
(มหาชน)  จัดโครงการคืนก�าไรสู่สังคม “ปลูกปัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี  
สู่สถานศึกษา” ให้กับ นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
ทหาร ลาดกระบัง เพื่อเป็นการให้ความรู้นักศึกษา 

โรจน์ เดโชดมพันธ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการผลิตภัณฑ์  บมจ. 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และ บรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ผู้อ�านวยการสถานี
โทรทัศน์ช่อง MONO29 มอบรางวัลให้กับตัวแทนผู ้โชคดีจากแคมเปญ  
“ดีแทค และ Mono29 แจกใหญ่ ลุ้นขับเบนซ์ฟรี รวมรางวัล 4 ล้านบาท”   

โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี  
2561 ให้กับเด็กๆ ได้ร่วมสนุก อาทิ การประกวด “Baby Shark dance”  
ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมกิจกรรมเสริมสร้าง  จินตนาการทั้งมุมระบาย
สี ท�าอาหาร และเล่นเกมต่างๆมากมาย ที่ศูนย์กุมารเวช รพ.พระรามเก้า 


